و محافــل بانــوان و مؤسســههای خیریــه بــرای
بانــوان مشــهد برگــزار شــد کــه بــا هماهنگــی مرکــز
امــور مســاجد اســتان نیــز یــک مســجد محــوری در
محلــه هــر مربــی درنظــر گرفتــه شــد.
باعــدی در ادامــه توضیــح میدهــد :در پویــش
ً
نــان نــذر مــادر 171 ،مــکان فرهنگــی کــه عمدتــا
مســاجد بــود در  13منطقــه مشــهد مقــدس
انتخــاب شــد و طــرح با حضــور  106مربــی و  5هزار
مخاطــب از بانــوان مشــهدی اجرایــی شــد.
معرفی و اجرای پویش
کارشــناس مســئول بــاغ خاتــون دربــاره جزئیــات
اجــرای پویــش مردمــی نــذر مــادر میگویــد :در این
طــرح پــس از برگــزاری جلســه توجیهــی رابطــان و
مربیــان ،تبلیغــات بــا اکــران پوســتر طــرح در 170
مســجد1000 ،پوســتر در اتوبوسهــا ،پخــش تیــزر
در  12تلویزیــون پهنپیکــر ســطح شــهر و نیــز در
آپــارات و فضــای مجــازی شــروع شــد .در ادامــه
کار ،منطقهبنــدی انجــام و رابطــان و مربیــان
هــر محلــه مشــخص شــدند و مســئولیت جــذب
مخاطبــان و اجــرای کار بــر عهــده آنــان گذاشــته
شــد.
وی میافزاید :رابطان و مربیان ،جلسـهای برای
معرفــی طــرح نــذری و آشــنایی بانــوان مخاطــب
برگــزار کردنــد و درجلسـهای دیگــر آمــوزش عملــی
پخــت نــان و شــیرینی در مســاجد محــل انجــام
شــد .بعــد از آن نیــز نوبــت بــه مرحلــه اصلــی طــرح
یعنــی پخــت دســتهجمعی نــان در مســجد یــا
منــزل مربیــان بــود کــه نانهــا در پاکتهــای بــاغ
خاتــون بــا نشــان آســتان قــدس ،بســتهبندی و در
مســاجد محلــه ،جلســات خانگــی ،ایســتگاههای
صلواتــی ،منــازل افــراد کمبرخــوردار محلــه و
مؤسس ـههای خیریــه توزیــع شــد.
اکبــری میافزایــد :انــواع نــان نــذری در 20هــزار
قطعــه از  5تــا  8بهمــن مصــادف بــا شــب شــهادت
حضــرت زهــرا«س» توزیــع شــد و همــراه بــا بســته
نــان ،کارت دعــوت شــرکت در اجتمــاع عظیــم
بانــوان فاطمــی مشــهد در روز شــهادت بــه
مخاطبــان تقدیــم شــد.
مسئولیتیبزرگ
اعظــم نجــاری یکــی از مربیــان طــرح کــه
بهعنــوان رابــط پایــگاه بســیج نرجــس در محلــه
ابوطالــب نیــز در پویــش نذر مادر همــکاری کرده،
از مراحــل کار در ایــن پایــگاه میگویــد :پــس از
جلســه معرفــی طــرح و آمــوزش عملــی نــان فطیــر
و حلــوا بــرای خواهــران در مســجد ابوالفضلــی،

در پو یش نان نذر مادر171 ،
ً
مکان فرهنگی که عمدتا مساجد
بود در  13منطقه مشهد مقدس
انتخاب شد و طرح با حضور 106
مریب و  5هزار خماطب از بانوان
مشهدی اجرایی شد.
بــا کمــک  15خانــم دیگــر در منــزل خــودم ،حــدود
 300نــان فطیــر پختــه شــد و البتــه  50خانــم در
تأمیــن هزینــه و مــواد نــذری مشــارکت کردنــد.
وی بــا اشــاره بــه اســتقبال خیلــی خــوب بانــوان
محلــه و نگرانــی برعهــده گرفتــن ایــن مســئولیت
میگویــد :بــا حضــرت زهــرا«س» عهــد بســتم
تــا خــود ایشــان کمکمــان کنــد کــه ایــن برنامــه
بــا آبرومنــدی برگــزار شــود و همــان هــم شــد و
بــا حمایــت خواهــران بســیجی و همســایهها
نذریهــا آمــاده شــد ،حتــی بعضــی نیــز بــا نیتــی
و حــال معنــوی خوبــی کــه داشــتند ،حاجــت
هــم گرفتنــد .نانهــای نــذری در پایــگاه بســیج،
جلســه ختــم صلــوات محلــی و میــان همســایهها
توزیــع شــد و حــاال همگــی بانــوان بــا شــوق
زیــاد و نذریهــای بیشــتری ،آمــاده شــرکت در
طر حهــای بعــدی نــذر جمعــی هســتند.
زهــره عابــدی و بانــوان محلــه امــام خمینــی 79
در پایــگاه مســجد فاطمیــه امــا نــان تــازهای بــرای
نــذری آمــاده کردنــد و در خمیــر نــان ،ســبزی و
ســیب زمینــی هــم افزودنــد .در کنــار معنویــت
جلســه و قرائــت زیــارت حضــرت زهــرا«س» و نیــز
ســادگی ایــن همــکاری و دورهمــی بیریــا ،نــذری
خوشطعــم و عطــری آمــاده شــد .عابــدی کــه 53
ســال دارد و  20ســالی میشــود عضو بســیج است،
از همــکاری بانــوان در کارهــای خیــر میگویــد :بــا
توجــه بــه آنکــه در حــال حاضــر ،تشــکیل گــرو ه و
انجــام فعالیــت هماهنــگ و دســتهجمعی خیلــی
ســخت بــه نظــر میرســد ،پختــن نــذری و ترویــج
طر حهایــی چــون نــذر مــادر ،تأثیــر خوبــی در
ایجــاد همدلــی میــان شــهروندان دارد.
رابــط دیگــر ایــن طــرح کــه از پایــگاه مســجد امــام
حســن«ع» اســت و ایــن روزهــا بــا کمــک دیگــر
بانــوان محلــه عبــادی ،در حــال آمــاده ســازی
کیــک و تقدیــم آن بــه خانــواده شهداســت،
دربــاره شــروع پویــش نــذر مــادر تعریــف میکنــد:
بــا خواهــران پایــگاه پیــش از ایــن در بازدیــد

نمایشــگاه اربعیــن بــاغ خاتــون شــرکت کردیــم و
از آنجــا بــاب آشــنایی مــا بــا ایــن مرکــز فرهنگــی بــاز
شــد .طــرح نــذر مــادر بهانـهای شــد تــا نذریهــای
بســیار زیــادی از بانــوان محلــه جمــع شــود.
بهطوریکــه توانســتیم بــا ایــن کمکهــای
درخورتوجــه مالــی حاجتمنــدان 900 ،نــان بــه
شــکل پیتــزا بپزیــم و توزیــع کنیــم.
طوبــی نیکخــواه ادامــه میدهــد :ایــن نانهــا در
یــک روز بــه مــدت  12ســاعت بــا کمــک  30نفــر
از بانــوان در منــزل مربــی پایــگاه طبــخ و میــان
مــردم محلــه ،مدرســه ،آسایشــگاه بچههــای
آفتــاب و ...در شــب شــهادت بانــو فاطمــه «س»
توزیــع شــد.
وی از اســتقبال زیــاد بانــوان محلــه عبــادی
در ادامــه طر حهــای نــذری مــی گویــد :پــس از
معرفــی طــرح پویــش دختــران مکتــب ســلیمانی
نیــز عــده زیــادی مــواد مــورد نیــاز کیــک و یــا کیــک
پختــه آوردنــد و تاکنــون دیدارهایــی از خانــواده
شــهیدان مهدی ،ابوالفضل و حســین خدابنده و
نیــز شــهید جــواد فنــودی داشــتهایم و در مراســمی
معنــوی همــراه بــا قرائــت حدیــث کســا و زیــارت
عاشــورا ،مــادران شــهید نیــز از وصیتنامــه و
خاطــرات شــهید خــود گفتنــد.
میــان بانــوان فعــال مســجد امــام حســن ،خانمــی
کــه عضــو فعــال بســیج اســت نیــز از حضــور و
کمــک بانــوان تنهــا بــه عشــق حضــرت زهــرا«س»
میگویــد .سوســن بــرزن کــه در هــر دو طــرح نذری
مرکــز بانوان آســتان شــرکت کــرده ،تأ کیــد میکند:
مهــم نیســت حاجتمــان را گرفتــه باشــیم یــا نــه.
نــام خانــم فاطمــه زهــرا«س» کــه بیایــد همــه
آمــاده خدمتنــد و ایــن حضــور پرشــور را مــن خــود
در اجتمــاع ایــن بانــوان فاطمــی در روز شــهادت
حضــرت در میــدان شــهدا دیــدم.
پویشی دیگر
«دختــران مکتــب ســلیمانی» ویــژه دختــران  5تــا
 20ســاله مشــهدی ،عنوان پویش نذری دیگری
اســت کــه بــا هــدف آمــوزش و پخــت کیــک نذری
یشــود .ایــن
و دیــدار بــا خانــواه شــهدا برگــزار م 
پویــش نیــز  19بهمــن مــاه ،همزمــان بــا ســالروز
وفــات حضــرت امالبنیــن «س» تــا  26بهمنمــاه
و والدت حضــرت زهــرا«س» و روز مــادر ادامــه
مییابــد تــا در ایــن طــرح نیــز شــاهد لحظــات
معنــوی دیگــری از حضــور در پخــت نــذری و
دیــدار بــا خانــواده شــهدا بهعنــوان الگــوی ارزشــی
جامعــه باشــیم.
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